MIASTO
NOWY SĄCZ

Załącznik nr 6 do specyfikacji BPM.ZZP.271.363.2011
.............................................................................................
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)
.............................................................................................
(NIP, Regon)

OFERTA WYKONANIA USŁUGI
O KTÓREJ MOWA W SPECYFIKACJI W TYTULE:

Organizacja wyjazdu dla 16 – osobowej grupy młodzieŜy wraz z trenerami i opiekunami w ramach zadania: Akademia wolontariatu
aktywności sportowej na potrzeby projektu :

„Rozwiń skrzydła po sądecku”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego z Unii
Europejskiej.
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego przez zamawiającego Miasto Nowy Sącz:
−
−
−
na:

w Biuletynie Zamówień Publicznych;
w miejscu publicznie dostępnym tj. na Tablicy ogłoszeń – budynek Urzędu Miasta Nowego Sącza - Ratusz, ul. Rynek 1;
na stronie internetowej: www.nowysacz.pl;

Organizację wyjazdu dla 16 – osobowej grupy młodzieŜy wraz z trenerami i opiekunami w ramach zadania: Akademia wolontariatu aktywności
sportowej na potrzeby projektu „Rozwiń skrzydła po sądecku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, współfinansowanego z Unii Europejskiej.

1. Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia, za cenę:
a)

brutto : ........................... zł
(słownie złotych ............................................................................................................)

b)
−

w tym podatek: VAT ....... %, tj. ............................................. zł,
która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości zamówienia.
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2.

Oświadczam, iŜ posiadam ubezpieczenie OC na kwotę ……………………..zł.

3.

Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją i nie wnoszę do niej zastrzeŜeń.

4.

Zamówienie będę wykonywać w terminie: od dnia 22.06.2011r. do dnia 30.06.2011r.

5.

Oświadczam, Ŝe uwaŜam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.

6.

Oświadczam, Ŝe zawarty w specyfikacji wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7.

Oświadczam, iŜ oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia przy następujących załoŜeniach :

Lp.
1.

Nazwa zadania/Oceniana kategoria

Sposób udokumentowania

Miejsce pobytu …………………………………..

Zobowiązuję się przed
popisaniem umowy
przedłoŜyć folder reklamowy,
w którym znajdą się szczegóły
dot. pkt 1.

Spełnia
warunki*

Nie spełnia
warunków*

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

b)sauna, siłownia,

TAK

NIE

c) kort tenisowy,
d) boisko do koszykówki,

TAK
TAK

NIE
NIE

e) boisko do siatkówki);

TAK

NIE

4. świetlica;

TAK

NIE

5. stołówka;

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

1. lokalizacja – miejscowość połoŜona nad Morzem Bałtyckim na terenie woj.
zachodniopomorskiego – pasmo od Świnoujścia po Rewal- w miejscowości połoŜonej
bezpośrednio nad morzem.
2. ośrodek wypoczynkowy/hotel w odległości ……………. metrów od morza
3. zaplecze sportowo – rekreacyjne na terenie ośrodka/hotelu:
a)basen kryty,

6. moŜliwość korzystania z kąpieliska w naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym;
2.

WyŜywienie:
1. 3 normowe posiłki dziennie ( 7 dni) – preferowane posiłki w formie stołu szwedzkiego +

Zobowiązuję się przed
podpisaniem umowy
przedłoŜyć szczegółową
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podwieczorek;

propozycję menu na kaŜdy
dzień

2. Obiad składający się z dwóch ciepłych dań (zupa + drugie danie) i kompotu;
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

3. zapewnieniem biletów wstępu do zwiedzanych obiektów;

TAK

NIE

4. podczas wycieczek zapewnienie gorącego posiłku – obiad z dwóch dań ( zupa i drugie danie +
kompot);
5. suchy prowiant w postaci bułek, batonów, owoców itp., soki i wodę.
Zorganizowanie 30 godzin warsztatów o charakterze artystyczno – muzycznym i historycznym,
prowadzonych przez minimum jednego trenera posiadającego kwalifikacje wymagane przez
Zamawiającego.

TAK

NIE

TAK
TAK

NIE
NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

3. Stały dostęp do termosów z napojami podczas pobytu w ośrodku;
4. W czasie podróŜy powrotnej zapewnienie suchego prowiantu i napojów
3.

Zobowiązuję się przed
podpisaniem umowy
przedłoŜyć program dwóch
wycieczek z opisem atrakcji,
z załączeniem wykazu
zwiedzanych obiektów

Zorganizowanie dwóch (2) całodniowych wycieczek autokarowych:
1. w atrakcyjne turystycznie miejsca, tj.:
a) ……………………
b) …………………....
2. interesujący program (zwiedzanie zabytków, muzeum, wystaw itp.);

4.

5.

Organizacja imprezy integracyjnej – grill/ognisko, dyskoteka

6.

Organizacja rejsu statkiem z portu…………… do portu ………….

Zobowiązuję się przed
podpisaniem umowy
przedłoŜyć szczegółowy
Program warsztatów
Zobowiązuję się przed
podpisaniem umowy
przedłoŜyć szczegółowy
Program imprezy
Zobowiązuję się przed
podpisaniem umowy
przedłoŜyć szczegółowy
Program rejsu ze wskazaniem
trasy
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7.

Inne moŜliwości spędzania wolnego czasu w trakcie niesprzyjających warunków
atmosferycznych ( gry i zabawy świetlicowe, zajęcia twórczego myślenia, zajęcia artystyczne,
konkursy itp.)

8.

Zapewnienie jednakowego oznaczenia młodzieŜy podczas pobytu (czapki, chustki)

•
•
8.

Zobowiązuję się przed
podpisaniem umowy
przedłoŜyć szczegółowy
Program spędzenia wolnego
czasu w przypadku
niesprzyjających warunków
atmosferycznych
TAK

NIE

niepotrzebne skreślić,
w miejscach wykropkowanych naleŜy wskazać właściwą treść

Oświadczam, Ŝe zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
Lp.

Wskazanie części zamówienia powierzonej podwykonawcom

Wartość powierzonej części zamówienia
w % ceny oferty

1

2
3

9.

Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty

Oświadczam, Ŝe:
a)

podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań jako wykonawcy;

b)

jako wykonawca jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak
gdyby były one moimi działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;

c)

zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale moŜe skorzystać ze wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;

d)

będę pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

10. Oświadczam, Ŝe cała oferta składa się z ......... stron, w tym z niniejszej oferty oraz:
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a)

oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

b)

aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

c)

wykazu narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami,

d)

wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
naleŜycie,

e)

oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,

f)

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

g)

pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w
przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b) ustawy (jeŜeli dotyczy),

h)

oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdziale X pkt III ppkt 3 specyfikacji (jeŜeli dotyczy),

i)

pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdziale X pkt II ppkt 3) specyfikacji (jeŜeli dotyczy),

j)

zaakceptowanego wzoru umowy, o którym mowa w Rozdziale XVI specyfikacji (wymóg porządkowy).

11. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania:
a)

...................................................

b)

...................................................
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c)

...................................................

12. Celem umoŜliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane:
a)

nr tel.:

..................................................

b)

nr faks:

..................................................

c)

adres e-mail:

..................................................

Miejscowość i data: ...................................................

........................................................................................
Podpis osoby - osób upowaŜnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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